Щодо обмеження обігу пластикових
пакетів на території України

З 10 грудня 2021 року частково введено в дію Закон України «Про обмеження обігу пластикових
пакетів на території України» (надалі – Закон).
Починаючи з цієї дати суб’єкти господарювання не мають права розповсюджувати пластикові
пакети безоплатно, крім зазначених в Законі виключень, а саме: надтонких пластикових
пакетів шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з
урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що
призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них,
сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна
упаковка та біорозкладних пластикових пакетів.
Однак, чинним законодавством України, не встановлено обов’язку суб’єктів господарювання
розповсюджувати безоплатно пластикові пакети, які зазначені в Законі як виключення.
Пластикові пакети є товаром. Право на вільне регулювання цін на товари (крім тих, що врегульовані
державою), надано суб'єктам господарювання статтями 6, 12, 189, 190 Господарського
кодексу України.
Прошу взяти до уваги, що ціна, яка встановлена підприємством на пластикові пакети є мінімальною,
з урахуванням вимог податкового законодавства щодо ПДВ.
Таким чином, продаж пакетів для первісної упаковки є повністю законним.

З повагою,
Директор ТОВ «ТАВРІЯ-В»
Карандо В.В.

Місцезнаходження: Україна, 65091, м. Одеса, вул. М’ясоїдівська, 14
Адреса для листування: Україна, 65009, м. Одеса, Гагарінське плато, 5/3, тел. (0482) 307-305
Поточний рахунок UA253281680000000026004216181 в ПАТ «МТБ БАНК» в м. Чорноморськ, МФО 328168
Ідентифікаційний код юридичної особи 19202597, ІПН №192025915526, платник податку на додану вартість,
Свідоцтво платника податку на додану вартість 100276303
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАВРІЯ В»

Щодо обмеження обігу пластикових
пакетів на території України

З 10 грудня 2021 року частково введено в дію Закон України «Про обмеження обігу пластикових
пакетів на території України» (надалі – Закон).
Починаючи з цієї дати суб’єкти господарювання не мають права розповсюджувати пластикові
пакети безоплатно, крім зазначених в Законі виключень, а саме: надтонких пластикових
пакетів шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з
урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що
призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них,
сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна
упаковка та біорозкладних пластикових пакетів.
Однак, чинним законодавством України, не встановлено обов’язку суб’єктів господарювання
розповсюджувати безоплатно пластикові пакети, які зазначені в Законі як виключення.
Пластикові пакети є товаром. Право на вільне регулювання цін на товари (крім тих, що врегульовані
державою), надано суб'єктам господарювання статтями 6, 12, 189, 190 Господарського
кодексу України.
Прошу взяти до уваги, що ціна, яка встановлена підприємством на пластикові пакети є
мінімальною, з урахуванням вимог податкового законодавства щодо ПДВ.
Таким чином, продаж пакетів для первісної упаковки є повністю законним.

З повагою,
Директор ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»
Карпухін С.В.

Місцезнаходження: Україна, 65091, м. Одеса, вул. М’ясоїдівська, 14
Адреса для листування: Україна, 65009, м. Одеса, Гагарінське плато, 5/3, тел. (048) 307-305
Поточний рахунок UA173281680000000026002221811 в ПАТ «МТБ БАНК» в м. Чорноморськ, МФО 328168
Ідентифікаційний код юридичної особи 31929492, ІПН № 319294915438, платник податку на додану вартість
Свідоцтво платника податку на додану вартість 100276309

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАВРІЯ ПЛЮС»

Щодо обмеження обігу пластикових
пакетів на території України

З 10 грудня 2021 року частково введено в дію Закон України «Про обмеження обігу пластикових
пакетів на території України» (надалі – Закон).
Починаючи з цієї дати суб’єкти господарювання не мають права розповсюджувати пластикові
пакети безоплатно, крім зазначених в Законі виключень, а саме: надтонких пластикових
пакетів шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з
урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що
призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них,
сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна
упаковка та біорозкладних пластикових пакетів.
Однак, чинним законодавством України, не встановлено обов’язку суб’єктів господарювання
розповсюджувати безоплатно пластикові пакети, які зазначені в Законі як виключення.
Пластикові пакети є товаром. Право на вільне регулювання цін на товари (крім тих, що врегульовані
державою), надано суб'єктам господарювання статтями 6, 12, 189, 190 Господарського кодексу
України.
Прошу взяти до уваги, що ціна, яка встановлена підприємством на пластикові пакети є мінімальною, з
урахуванням вимог податкового законодавства щодо ПДВ.
Таким чином, продаж пакетів для первісної упаковки є повністю законним
З повагою,
Директор ПП «ТАВРІЯ-І»
Арутюнова О. В.

Місцезнаходження: Україна, 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект. Миру, 35
Адреса для листування: Україна, 65009, м. Одеса, Гагарінське плато, 5/3, тел. (048) 307-305
Поточний рахунок UA763281680000000026004510531 в ПАТ «МТБ БАНК» в м. Чорноморськ, МФО 328168
Ідентифікаційний код юридичної особи 323341015030, ІПН № 32334104, платник податку на додану вартість
Свідоцтво платника податку на додану вартість 21312059

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАВРІЯ І»

